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Друштво за производство, 
трговија и услуги
ЕМ АГРИЦОМ ДООЕЛ 
Неготино

МОРСКИ АЛГИ
   ЦИТОКИНИН
   АУКСИН
   ГИБЕРАЛИН
   МАНИТОЛ
   БЕТАИНС
   ОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ
   ПОЛИСАХАРИДИ
   АМИНОКИСЕЛИНИ И ПРОТЕИНИ

100% OРГАНСКИ – АSCOPHYLLUM NODOSSUM

Fe

Ca 0.13%

Mg 0.12%

0.012%

Na 1.30%

B 0.0051%

Вкупен азот (N) 1.20%

Органска материја 54.80%

pH вредност

Zn

7.5-9.0

0.005%

Вкупен калиум (К2О) 15.12%

СОСТАВ

MOРСКИТЕ АЛГИ содржат макро елементи (N, P, K, Mg, Ca, S) и микро елементи (Mn, Cu, Fe, Zn)  
и повеќе од 70 минерали и витални елементи за раст на растенијата.  

Овој тип на алга се користи за исхрана на животните и луѓето, како и за органско ѓубриво и био-стимулатор.

НАЈДОБРОТО ОПЛОДУВАЊЕ СО АЛГАТА 

 БОГАТИ СО ПРИРОДНИ ХОРМОНИ:

МОРСКИТЕ АЛГИ се најконцентрираниот 
биостимулатор за раст на пазарот во Македонија, 
екстрахиран директно од алгата  Ascophyllum          
nodosum.
Контролираниот процес на производство и 
квалитет со ЕДИНСТВЕН метод на екстракција и 
пастеризација, ги даваат извонредните 
карактеристики на овој производ.

АSCOPHYLLUM NODOSSUM



ПРИДОБИВКИ

- Подобрување на р'тењето на семето и развојот на коренот;
- Подобрување на ВКОРЕНУВАЊЕТО;
- Брз раст на коренот на расад, резници и садници;
- Зголемување на растот и ЦВЕТАЊЕТО на растението;
- Зголемување на отпорноста на растенијата на/од габични заболувања  и инсекти;
- Зголемување на внесувањето на хранливи матери и поголема отпорност на стрес;
- Зголемување на шеќерот во растенијата;
- Заштита на растениетo до температура од -3°C;
- Намалување на загубите на протеини и хлорофил; 
- Подобрување на бојата, мирисот и аромата на плодовите;
- Продолжување на рокот на траење на овошјето и зеленчукот;

Градинарство

Овоштарство и лозарство

(фолијарно/фертиригација) 

(фолијарно) 

Се аплицира по 3-4л./ха на секоја апликација, на 
секои 15-20 дена во тек на целата вегатација до берба 

Се аплицира по 5л./ха на секоја апликација:
-5-10 дена пред цветање
-10-15 дена по завршување на цветањето
-Во фаза на растење на формираните плодови 
-10-15 дена пред берба 

10 години
МОРСКИ АЛГИ ги  
има во пакувања од: 
0.5л., 1 л., 5 л., 10 л., 20 л. 
и 50 литри 

РОК НА 
УПОТРЕБА

ПАКУВАЊЕ 

НАПОМЕНА:
МОРСКИ АЛГИ – може 
да се аплицира/меша 

заедно со други 
видови на ѓубрива и 

продукти за прихрана, 
како и со хемиски 

заштитни средства. Не 
содржи тешки метали. 

ПРИМЕНА И ДОЗИРАЊЕ  (фолијарно/фертиригација)


